
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO. 

 

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie  ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje Państwa, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andriollego 

54,  NIP 5320001742, REGON 000492055, (Spółdzielnia); Mogą się Państwo z nami kontaktować listownie na adres: ul. 

Andriollego 54, 05-400 Otwock, przez email: sekretariat@otwockasm.com.pl, telefonicznie: 22 779 40 27.   

2. Do Inspektorem Ochrony Danych można kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z 

inspektorem ochrony danych, tel. 22 779 40 27,  pod adresem e-mail – iod@otwockasm.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby 

Spółdzielni wskazany w pkt 1, 

3. Cel i podstawy prawne  zastosowania systemu monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie Państwa danych za pomocą 

monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art.  6 lit. f) RODO w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa Spółdzielni oraz jej 

członków i osób niebędących członkami, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, w celu sprawowania zarządu nieruchomościami, w tym w celach bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia, w 

celach ubezpieczeniowych, co wynika ze Statutu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej , ustawy z 15 grudnia 2000 r, o 

spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z 16 września 1982 r, - Prawo spółdzielcze.  

4. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym – części wspólne budynków w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 

elewacje, klatki schodowe, główne wejścia do budynków a także tereny w zasobach Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wokół 

budynków objęte zasięgiem kamer – ciągi piesze i pieszo-jezdne, tereny zielone, place zabaw, parkingi, śmietniki oraz obiekty 

małej architektury,  

5. Odbiorcy danych osobowych – dane  osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane  jedynie 

podmiotom uprawnionym, które wykażą podstawę prawną i prawnie uzasadnione interesy, oraz podmiotom świadczącym na 

rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7.  Okres przechowywania danych osobowych - Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres max. do 30 dni od 

dnia nagrania po czym zostaną automatycznie kasowane (nadpisywane), za wyjątkiem danych dotyczących incydentów 

związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób  lub mienia albo dostępu osób nieupoważnionych. Dane te mogą być 

przechowywane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończonych postępowań .  

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych- Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma 

prawo dostępu do zapisów przy założeniu, że nie narusza to praw i wolności osób trzecich ponadto ma prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.  

9. Prawo wniesienia skargi – w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje 

Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych osobowych). 

10.  Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji w tym profilowania. Zarejestrowane Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   
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